2015-2016 жылдарға арналған мемлекеттік рәміздерді, елдімекендердің, қалалардың,
аудандардың, Астана және Алматы қалалары
меноблыстардыңнышандарынқолдануменілгерілету жүйесін жаңғырту жөніндегі
жоспардыбекіту туралы
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысының 2015 жылғы 22 қазандағы № 5 өкімі
1. Қоса беріліпотырған 2015-2016 жылдарға арналған мемлекеттік рәміздерді,
елдімекендердің, қалалардың, аудандардың, Астана және Алматы қалалары
меноблыстардыңнышандарынқолдануменілгерілету жүйесін жаңғырту жөніндегі жоспарбекітілсін
(бұданәрі - Жоспар).
2. Орталық, жергілікті атқарушы және өзге мемлекеттік органдардың бірінші
басшылары:
1) Жоспардакөзделгеніс-шаралардыңуақтылыорындалуын қамтамасыз етсін;
2) Қазақстан Республикасы
ПрезидентініңӘкімшілігінебелгіленгенмерзімдердеЖоспардакөзделгеніс-шаралардыңорындалу
барысы туралы ақпарат ұсыныпотырсын.
3. Осыөкімніңорындалуынбақылау Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі
Басшысының орынбасары Б.А.Майлыбаевқажүктелсін.
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Г. Әбдіқалықова
Қазақстан Республикасы
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БЕКІТІЛГЕН
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1. МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР САЛАСЫНДАҒЫ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІ-ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗАНЫ
ЖЕТІЛДІРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР
Әділет, Сыртқы
істерминистрліктерініңөкілдерін
,
қоғамқайраткерлерінгеральдика, 2015 ж.,
1 тарих, құқық, бейнелеуөнері,
2-ші
. өлкетанусалаларындағығалымдарме желтоқса
нсарапшылардыңқатысуымен МСМ
нға
жанындағы мемлекеттік рәміздер
мәселелері жөніндегі
сараптамалықкеңесқұру
2 «Қазақстан Республикасының

МСМ,
ӘдМ,
МСМ бұйрығы;
қаржыландыруталапетіл
СІМ,
ІСБ
ПӘ-ге ақпарат
мейді
ИДМ,
ҚМ

2015 ж., МСМ Конституциялы ІСБ қаржыландыруталапетіл

. мемлекеттік рәміздері туралы»
2-ші
Қазақстан
желтоқса
Республикасының Конституциялықз
нға
аңынаөзгерістерментолықтыруларе
нгізу туралы» Қазақстан
Республикасының
Конституциялықзаңын қабылдау
жөніндегі шараларды іске асыру

қ заң жобасы; , мейді
ПӘ-ге ақпарат МҚБ

«Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік
Елтаңбасын және
олардыңбейнелерін, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік
2015 ж.,
Гимнініңмәтінінорналастыруереже
3
2-ші
қаулы жобасы;
қаржыландыруталапетіл
сінбекіту туралы» Қазақстан
МСМ
ІСБ
.
желтоқса
ПӘ-ге ақпарат
мейді
Республикасы Үкіметінің 2007
нға
жылғы 2 қазандағы №
873 қаулысынаөзгерістерментолық
тыруларенгізу туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметіқаулысын
қабылдау жөніндегі шараларды
іске асыру
Мәдениет және
спортминистрлігіндеқолданыстағы
штатсаныменбекітілгенлимитшеңбе 2016 ж.,
4 рінде мемлекеттік рәміздер
1-ші
бұйрық; ПӘ-ге
қаржыландыруталапетіл
МСМ
ІСБ
. саласындағыжұмыстыүйлестіругежа наурызға
ақпарат
мейді
уаптықұрылымдықбөлімше
дейін
(геральдикалыққызмет) құруды
қамтамасыз ету
2. ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ІС-ШАРАЛАР
Елдімекендердің, қалалардың,
аудандардың, Астана және
2016 ж.,
ПӘ5
МСМ,
қаржыландыруталапетіл
Алматықалаларының,
1-ші
геталдамалықа ІСБ
.
ЖАО
мейді
облыстардыңнышандарыныңқолданыл наурызға
нықтама
упрактикасынаталдаужүргізу
Елдімекендердің, қалалардың,
аудандардың, Астана және
Алматықалаларының,
2016
облыстардыңнышандарыныңқолданыл жылдың
2016 ж., 106
қаржыландыруталапетіл
упрактикасынаталдаужүргізу
бірінші МСМ шы шілдеге, ІСБ
.
мейді
бойынша жұмыстыңқорытындысын
жартыжыл
ПӘ-ге ақпарат
Мемлекеттік рәміздер жөніндегі
дығы
республикалық
комиссияныңқарауынаенгізу
Мемлекеттік органдардың 20172016
Іс-қимыл
7 2018 жылдарға арналған
қаржыландыруталапетіл
жылдың
жоспары; 2016
МСМ
ІСБ
. елдімекендердің, қалалардың,
мейді
екіншіжа
ж., 20-шы
аудандардың, Астана және Алматы ртыжылды
желтоқсанға,

қалалары
меноблыстардыңнышандарынәзірлеп
,
бекітупрактикасыннормативтікрет
теуді қамтамасыз ету жөніндегі
іс-қимыл жоспарын әзірлеу және
бекіту
Мемлекеттік рәміздерді қолдану
мәселелері жөнінде білім
8
беруұйымдарыныңбасшыларыменпеда
.
гогтері үшін оқытусеминарларын
өткізу

ҚР мемлекеттік
рәміздеріменелдімекендердің,
қалалардың, аудандардың, Астана
және Алматы қалалары
9
меноблыстардыңнышандарыретіндеқ
.
олданылатынгеральдикалықбелгіле
рдің,
салалықнышандардыңқолданылуы
жөнінде әдістемелікқұраләзірлеу

ғы

жыл
сайын

ПӘ-ге ақпарат

2016 ж., 20МСМ,
шы
көзделгенқаражатшегін
БҒМ,
ІСБ
желтоқсанға,
де
ЖАО
ПӘ-ге ақпарат

017
«Ішкісаяситұрақтылықт
ы, қазақстандық
патриотизмді,
азаматтыққоғаммен
мемлекеттік
институттарарасындағы
қарымқатынастынығайтуды
2016
әдістемелікқұ
қамтамасыз ету», 001
жылдың МСМ, ралдар; 2016
«Жергіліктідеңгейде
бірінші БҒМ,
ж., 10-шы ІСБ
мемлекеттік,
жартыжыл ЖАО шілдеге ПӘ-ге
ішкісаясатты және
дығы
ақпарат
діниқызметті іске
асыру жөніндегі
қызметтер»
бюджеттікбағдарламала
ры бойынша
көзделгенқаражатшегін
де,
жергіліктібюджетқараж
атыесебінен

Мемлекеттік қызметшілерге
арналған Қазақстан
1 Республикасының
2016 ж.,
0 Елтаңбасыбейнеленгентөсбелгіноб
1-ші
. айынәзірлеп, Қазақстан
ақпанға
Республикасы Мемлекеттік
хатшысыныңқарауынаенгізу

МСМ,
МҚІЖҚ
қаржыландыруталапетіл
А, ПӘ-ге ақпарат ІСБ
мейді
ҚМ,
ҰЭМ

Қоғамдық-саясиахуалдызерделеу
001 «Мәдениет, спорт
жөніндегі әлеуметтік
және дінсаласындағы
2016 ж., 10
зерттеулершеңберіндехалықарасын
мемлекеттік
1
шілдеге және
даазаматтардың ҚР мемлекеттік
жылына 2
саясаттықалыптастыру»
1
МСМ
20
ІСБ
рәміздерініңтарихыменқолданылут
рет
бюджеттікбағдарламасы
.
желтоқсанға,
әртібінбілуідеңгейінайқындау
бойынша
ПӘ-ге ақпарат
мәселелері бойынша
көзделгенқаражатшегін
сауалнамажүргізу
де
3. АҚПАРАТТЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ

031 «Мемлекеттік
ақпараттық
саясаттыжүзегеасыру»
және 017
дайындық
«Ішкісаяситұрақтылықт
–
ы, қазақстандық
Мемлекеттік және орыстілдерінде
бірінші
2016 ж., 10
патриотизмді,
мемлекеттік рәміздерді
1
жартыжыл
шілдеге және
азаматтыққоғаммен
қолдануқағидалары туралы
ИДМ,
2
дық;
20
ІСБ мемлекеттік
әлеуметтік роликтерәзірлеу,
МСМ
.
орналаст
желтоқсанға,
институттарарасындағы
оларды БАҚ-таорналастыруды
ыру –
ПӘ-ге ақпарат
қарымқамтамасыз ету
тұрақтыт
қатынастынығайтуды
үрде
қамтамасыз ету»
бюджеттікбағдарламала
ры бойынша
көзделгенқаражатшегін
де

1 Мемлекеттік рәміздерді
3 кеңінентанымалетугебағытталғани
. мидждік іс-шаралар өткізу

Білім
беруұйымдарыныңоқушыларыарасынд
1
а мемлекеттік рәміздерді
4
кеңінентанымалету жөнінде іс.
шаралар өткізу (викториналар,
олимпиадалар және т.б.)

1 Мұражайлардатұрақтытүрде
5 мемлекеттік рәміздердіңтарихы
. туралы экспозицияларқұру

1 Мемлекеттік рәміздер күні ҚР

2016 ж., 10
МСМ
шілдеге және
(жина
тұрақты
20
қтау)
желтоқсанға,
, ЖАО
ПӘ-ге ақпарат

жыл
сайын

ІСБ
,
МБА
ҰЖБ

Жергіліктібюджетқараж
атыесебінен 001
«Жергіліктідеңгейде
мемлекеттік,
ішкісаясатты және
діниқызметті іске
асыру жөніндегі
қызметтер»
бюджеттікбағдарламасы
бойынша
көзделгенқаражатшегін
де

2016 ж., 20
БҒМ,
көзделгенқаражатшегін
желтоқсанға, ІСБ
ЖАО
де
ПӘ-ге ақпарат

033 «Мәдениет
пенөнерсаласыныңбәсек
егеқабілеттілігінартт
ыру, қазақстандық
мәдени мұранысақтау,
мұражайлардағ
зерделеуәрікеңінентан
ыэкспозицияла
2016 ж.,
ымалету және
МСМ р; 2016 ж., ІСБ
І тоқсан
мұрағатісін іске
10 сәуірге,
асырудыңтиімділігінкө
ПӘ-ге ақпарат
теру»
бюджеттікбағдарламасы
бойынша
көзделгенқаражатшегін
де
жыл

МСМ

2016 ж.,

25 ІСБ Жергіліктібюджетқараж

6 Тәуелсіздігінің 25 жылдығы
. аясындакөшелерменалаңдарда
мемлекеттік рәміздер туралы
фотокөрмелержабдықтау

сайын

(жина маусымға, ПӘқтау) ге ақпарат
, ЖАО

атыесебінен 001
«Жергіліктідеңгейде
мемлекеттік,
ішкісаясатты және
діниқызметті іске
асыру жөніндегі
қызметтер»
бюджеттікбағдарламасы
бойынша
көзделгенқаражатшегін
де

МСМ интернет-ресурсында
мемлекеттік рәміздерге арналған
айдарашу (мемлекеттік
МСМ интернетрәміздердіңтарихы,
ресурсындағы
1
2016 ж.,
олардықолданупрактикасы туралы,
МСМ, айдар; 2016
қаржыландыруталапетіл
7
ІІ
ІСБ
сондай-ақ мемлекеттік рәміздер
ИДМ
ж., 10
мейді
.
тоқсан
туралы заңнаманың қолданылуы
шілдеге, ПӘбойынша
ге ақпарат
түсініктемелербереотырыпол
туралы және т.б. ақпарат)
Республикалық телеарналарда
мемлекеттік рәміздер және
1
олардыңқолданылуқағидалары
8
бойынша
.
бағдарламаларциклыменхабарлар
ұйымдастыру

087 «Мемлекеттік
ақпараттық
2016 ж., 25
ИДМ,
саясаттыжүргізу»
тұрақты
желтоқсанға, ІСБ
МСМ
бағдарламасы бойынша
ПӘ-ге ақпарат
көзделгенқаражатшегін
де

Ескерту: аббревиатуралардыңжазылуы:
ӘдМ – Қазақстан Республикасы Әдiлетминистрлiгi
БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
ЖАО – жергілікті атқарушы органдар
ИДМ – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
ҚМ – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
МБАҰЖБ – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Мемлекеттік бақылау және аумақтықұйымдастыру жұмысыбөлімі
МҚБ – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Мемлекеттік құқықбөлімі
МҚІЖҚА – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметістері және жемқорлыққақарсыагенттігі
МСМ – Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
ПӘ– Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
СІМ – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттықэкономика министрлігі
ІСБ – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Ішкісаясатбөлімі
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